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Fraude Contábil na Recuperação Judicial de Empresas: Características, Motivos e
Consequências
RESUMO
Este estudo analisa as características, motivos e consequências das fraudes contábeis em
processos de recuperação judicial. A fraude contábil ocorre em processos de recuperação
judicial porque a informação contábil é a principal fonte de informação entre os agentes. Foram
realizadas entrevistas com juízes e administradores judiciais, as quais foram analisadas pela
técnica de análise de conteúdo. Os resultados foram discutidos com a Teoria da Agência e
Triângulo (Diamante) da Fraude. Os resultados evidenciam que as fraudes mais comuns
cometidas em processo de recuperação judicial é simular credores falsos, desviar recebíveis
para outras empresas do grupo, blindar o patrimônio particular do proprietário-gestor para que
não haja bloqueio de bens para pagamento de dívida e promover assimetria das informações
nos relatórios contábeis. Essas ações são motivadas pelo oportunismo dos empresários e
advogados e pelo conflito de interesse por parte do administrador judicial. Disto conclui-se
fraudes contábeis em processos de recuperação judicial buscam proporcionar ganhos adicionais
aos fraudadores, externalidades sociais e econômicas negativas, sujeição a enquadramento
como crime falimentar, inclusive para os contadores, independente da sua intencionalidade ou
passividade. O triângulo (diamante) da fraude é aplicável em casos de fraude falimentar,
denotando que o vértice capacidade pode ser subjetivo a agentes que atuam como assessores da
empresa em recuperação.
Palavras-chave: Recuperação Judicial de Empresas. Fraude Contábil. Profissional Contábil.
1. INTRODUÇÃO
A recuperação judicial, regida pela Lei nº 11.101/05, tem como objetivo viabilizar o
soerguimento econômico-financeiro e a reorganização administrativa da empresa em
dificuldade afim de preservar sua função econômica e social. A principal fonte de informação
utilizada nos processos de recuperação judicial é a contabilidade, uma vez que, auxilia nas
negociações entre empresa em recuperação e credores, possibilita monitorar a empresa em
recuperação e auxilia as decisões tomadas pelos juízes (Bertuchi, 2019). Porém, a informação
contábil no contexto dos processos judiciais de recuperação judicial não está livre de ações de
risco moral.
O risco moral compreende uma ação, um comportamento, por parte de um agente em
detrimento de outro agente econômico. A Teoria da Agência explica esse tipo de
comportamento tratando do oportunismo, assimetria da informação e conflitos de interesse. E,
na recuperação judicial os conflitos se intensificam entre os diversos agentes participantes do
processo, especialmente em relação às negociações junto aos credores para obter a aprovação
do plano de recuperação judicial na assembleia de credores devido a informação assimétrica e
do comportamento oportunista (Amaral & Amaral, 2014). Outra abordagem teórica que estuda
a fraude é o triângulo da fraude. Nesta abordagem destaca que as pessoas que têm cargos de
confiança, acesso a ativos, pessoas, informações e sistemas, isto é, o conhecimento mediante
uma oportunidade ou pressão podem se sentir motivadas ou aptas a cometer fraude (Coenen,
2018).
Considerando que a recuperação judicial é um ambiente propício para ocorrência de
fraude relacionada à informação contábil, com base na Teoria da Agência e o Triângulo
(Diamante) da Fraude, este estudo analisa as características, motivos e consequências das
fraudes contábeis em processos de recuperação judicial. Para atender esse objetivo, foram
realizadas entrevistas com administradores judiciais e juízes que neste tipo de processo.
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Os resultados desta pesquisa indicam que o profissional contábil é, em algumas
situações, coagido, mas pelo fato de ser responsável técnico da contabilidade da empresa em
recuperação é classificado como agente fraudador. Outros agentes fraudadores são a empresa
em recuperação judicial, por meio do empresário, credores e administrador judicial. Os juízes
são agentes sujeitos a seleção adversa, tomando decisões que não maximizam o objetivo da Lei
nº 11.101/05, devido a racionalidade limitada sobre a informação contábil.
Esses resultados têm implicações para a ciência contábil e para os profissionais
contábeis. As implicações versam que a interdisciplinaridade entre a ciência contábil e ciência
jurídica requer que os profissionais contábeis e administradores judiciais ampliem seus
conhecimentos sobre ambas as ciências. Outra implicação é acerca da não eficiência da Lei nº
11.101/05 quando ocorre a fraude.
2. TEORIA DA AGÊNCIA E TRIÂNGULO (DIAMANTE) DA FRAUDE
As relações entre agentes participantes de uma organização são evidenciadas pela Teoria
da Agência. A definição da relação de agência é estabelecida por meio de contrato, no qual uma
pessoa ou grupo (principal) contrata outra pessoa (agente) para desenvolver algum serviço,
envolvendo a delegação da tomada de decisão (Jensen & Meckling, 1976). A Teoria da Agência
parte do pressuposto que os seres humanos têm racionalidade limitada, são propensos ao
oportunismo e podem ter interesses conflitantes em transações organizacionais (Eisenhardt,
1989; Barney & Hesterly, 2009). Então, a partir da Teoria da Agência, a fraude é uma ação que
materializa o risco moral.
O risco moral e a seleção adversa são as fontes dos problemas de agência. O risco moral
ocorre em cenário onde estão presentes o oportunismo, conflito de interesse e a assimetria da
informação (Koetz, Koetz & Marcon, 2011). O agente assume um comportamento oportunista
em suas ações ou omissão e seu objetivo é maximizar seu ganho pessoal (Jensen & Meckling,
1976; Koetz, Koetz & Marcon, 2011). A seleção adversa ocorre quando o agente possui mais
informações que o principal - assimetria da informação (Holmstrom, 1979) e as decisões do
principal não são otimizados pelo fato de não terem a completude das informações (Barney &
Hesterly, 2009).
E, os problemas de agência são: (i) custo de agência, onde o principal pode reduzir a
assimetria da informação por meio da aplicação de incentivos para o agente, ocasionando custos
de monitoramento (objetivo de limitar as atividades irregulares do agente); (ii) conflitos de
interesse entre os detentores de obrigação (agentes) e o proprietário (principal) (Jensen &
Meckling, 1976); (iii) seleção adversa (racionalidade limitada), onde as informações que o
agente possui, são inobserváveis ou custosas de se obter para o principal (Barney & Hesterly,
2009; Milgrom, 1987).
Segundo Amaral e Amaral (2014), a recuperação judicial de empresa é caracterizada
por forte conflito de interesses entre os diversos agentes envolvidos, gerando um aumento nos
custos de agência, ocasionados pelos de custos de monitoramento para a proteção e segurança
dos agentes que estão envolvidos no cumprimento das ações definidas. Ademais, Koetz, Koetz
e Marcon (2011), observaram em seu estudo, que as pessoas se tornaram mais suscetíveis ao
comportamento oportunista quando utilizaram incentivos financeiros em ocasiões que não
havia conhecimento prévio dos parceiros envolvidos.
Isto posto, entendemos que, em parte, a Teoria da Agência explica a ocorrência de
fraudes contábeis em processos de recuperação judicial porque estas podem se dar pela
assimetria da informação nos relatórios contábeis, desvios de recebíveis, ocultação de
patrimônio, entre outras possibilidades. E essas fraudes envolvem a empresa em recuperação
com ou sem a participação de credores e administrador judicial (Amaral & Amaral, 2014).
Então, a fraude praticada no âmbito empresarial ou corporativo pode ser cunho
financeiro ou ocupacional cuja intenção é prejudicar investidores e/ou credores em favor do
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fraudador (Orth & Maçada, 2021). A fraude financeira é qualquer deturpação, ocultação ou
negligência da realidade para fraudar as demonstrações financeiras da empresa (Abdullahi e
Mansor, 2015). ACEF (2014), enquanto a fraude ocupacional é o “uso da ocupação para
enriquecimento pessoal por meio de mau uso deliberado ou aplicação indevida dos recursos ou
ativo das organizações empreendedoras”.
Com base nesta definição de fraude, esta é uma ação decorrente do comportamento
humano. Assim, os três elementos envolvidos subjetivamente na fraude são: pressão,
racionalização e oportunidade (Condé, Almeida & Quintal, 2015).
A pressão (incentivo ou motivação) é determinada pela necessidade econômica
existente, seja ela pessoal ou familiar. A pressão é resultante normalmente de algum problema
financeiro da empresa ou do próprio executivo, que pode se sentir forçado a mostrar uma melhor
situação financeira da organização, com o intuito de beneficiar a si mesmo ou a empresa
(Condé, Almeida & Quintal, 2015). A pressão pode vir também de metas intangíveis,
expectativas de bons resultados no trabalho, ou a necessidade de encobrir um trabalho mal
executado (Coenen, 2018)
A racionalização ocorre quando o indivíduo encontra algo que justifique suas ações para
que não seja considerado como um fraudador (processo cognitivo de autojustificação). Segundo
Coenen (2018) a racionalização é a vertente mais perigosa do triângulo, uma vez que a empresa
não tem controle sobre o que se passa na mente do funcionário e este é o processo pelo qual o
funcionário considera que a fraude é um ato moral, pois ele é merecedor deste bônus ou que
ninguém irá sentir falta.
E, a oportunidade é quando se tem conhecimento e a chance de cometer a fraude
(Almeida & Alves, 2015). A oportunidade de praticar a fraude aumenta quando se tem
habilidades técnicas, conhecimento sobre toda a operação da empresa, inclusive das fraquezas
dos controles internos e tem a confiança (Condé, Almeida & Quintal, 2015). O conhecimento
técnico é adquirido ex ante à existência de problemas não compartilháveis, que gera a
habilidade de perceber que o problema pode ser resolvido pela violação da posição de confiança
e em segrego (Machado & Gartner, 2017).
Esses três elementos estão contemplados na pesquisa de Donald R. Cressey, em 1953,
com 133 detentos condenados por fraude, revelou que as pessoas confiáveis se tornam
violadoras de confiança quando reconhecem que estão envolvidas em um problema financeiro
que não é compartilhável. Cientes que esse problema pode ser resolvido em sigilo, violam a
confiança e se tornam capazes de aplicar na sua conduta verbalizações que ajustam a concepção
de si mesmo sobre as ações tomadas em si (Cressey, 1953 apud Wells, 2011). Essa hipótese
ficou conhecida como triângulo da fraude (Machado & Gartner, 2018).
Ticker e Button (2021) explicam que nem sempre a pressão é condição necessária para
cometer a fraude, embora seja considerada fator de incentivo ou motivação. Se o indivíduo tiver
a oportunidade e a racionalização somada à capacidade tem-se condições de realizar o ato de
fraude. Adicionalmente, os autores explicam que havendo pressão, oportunidade e
racionalização se não houver a capacidade (autoconfiança ou intenção) de cometer a fraude,
esta não é praticada. Assim, o triângulo da fraude dever ser um diamante, como foi proposto
por Wolfe e Hermanson (2004).
A Figura 1 compara o triângulo da fraude de Cressey (1953) com o diamante da fraude
de Wolfe e Hermanson (2004).
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Figura 1
Comparação do Triângulo da Fraude com o Diamante da Fraude
Triângulo da Fraude
Oportunidade

Diamante da Fraude
Oportunidade

Pressão

Fraude
Fraude
Racionalização
Pressão

Capacidade

Racionalização

Fonte: adaptado de Wells (2011, p. 8) e Ticker e Button (2021, p. 727)

Assim, a capacidade de cometer a fraude – quarto elemento acrescentado por Wolfe e
Hermanson (2004) ao triângulo da fraude – é dada pela oportunidade e racionalização. Sem a
capacidade a pessoa não consegue ocultar a ação, agir em sigilo. Havendo capacidade o
fraudador tem características e habilidades necessárias para transformar a oportunidade em uma
ação real (Abdullahi & Mansor, 2015; Wolfe & Hermanson, 2004)
A pesquisa realizada por Wolfe e Hermanson (2004) demonstra que o CEO ou
presidente da empresa tem a capacidade de cometer a fraude através do poder de influenciar
contratos quando entram em vigor. De modo análogo, Santana & Pereira (2021) investigaram
que os empregadores exercem pressão sobre os empregados para se tornarem pessoas jurídicas,
logo se eximem do pagamento dos direitos trabalhista e muitos funcionários acabam por ceder
pelo fato deste ser a única maneira de permanecer no emprego ou conseguir a vaga, mantendo
sua fonte de renda. E, Condé, Almeida e Quintal (2015), os agentes fraudadores se utilizam de
artifícios contábeis para ocultar suas condutas de quebra de confiança, que na maioria das vezes,
envolvem terceiros na operação para viabilizar os esquemas fraudulentos, adotando uma
estratégia de falsa aparência de legalidade nas manobras contábeis.
A contabilidade não está isenta deste ato. Segundo Williamson (1991), a contabilidade
pode estar inserida em situações que o propósito é compartilhar ganhos ou subsidiar perdas para
um agente, em detrimento de outro agente. Isto pode ser denotado como fraude e se ocorre no
âmbito da recuperação judicial pode caracterizar-se como crime falimentar porque aumenta o
risco econômico e financeiro das organizações e afeta a sociedade (Carneiro, Szuster, Siqueira
& Fonseca, 2016). Todavia, o propósito da informação contábil é ser instrumento de evidência
e base confiável a ser utilizada pelos agentes interessados no processo (Jupetipe, 2017; Aguilar,
2016).
3. DESENHO METODOLÓGICO
Essa pesquisa caracteriza-se como interpretativa e exploratória (Sampieri, Collado &
Lucio, 2013). A natureza interpretativa se dá porque analisou as entrevistas sob a perspectiva
dos sujeitos da pesquisa (16 juízes e 11 administradores judiciais). Os entrevistados atuam em
processos judiciais de recuperação e falência de empresas que transcorre em Varas Comuns ou
Varas Especializadas em Recuperação Judicial e Falências ou Varas Empresariais nas regiões
Sul, Sudeste, Centro-oeste e Nordeste do Brasil. Assim, a característica exploratória
compreende a análise da ocorrência de fraude contábil em processos de recuperação judicial no
contexto brasileiro.
As entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro de 2020 a março de 2021,
com o uso do Google Meet ou Skype e gravadas, exceto de 2 juízes que aceitaram participar
apenas com respostas escritas por eles. Foram gravadas 31 horas, 5 minutos e 40 segundos de
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entrevistas (média de 74 minutos de duração por entrevista), que geraram 518 laudas de
transcrição literal (média de 19 laudas por entrevistado), incluindo os juízes que responderam
de modo escrito (média de 17 laudas). Na transcrição das entrevistas preservou o anonimato
dos participantes usando codificação para cada entrevistado (“J” para juízes e “AJ” para
administradores judiciais sucedido de número arábico).
O acesso aos entrevistados se deu por e-mail, primeiramente via Tribunais de Justiça de
cada Estado, com reduzido retorno (02 juízes entrevistados). Em seguida, utilizou-se da rede de
relacionamentos destes dois entrevistados e dos pesquisadores, principalmente por contato
telefônico e WhatsApp, aplicando a técnica snowball (Creswell, 2010; Bryman, 2012;
Saunders, Lewis & Thornhill, 2012), a qual obteve maior assertividade. Pela técnica de
snowball atingiu o número de entrevistados até obter a saturação dos dados (Sampieri et al,
2013). No e-mail de agendamento da entrevista enviamos a síntese do objetivo da pesquisa e o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Para as entrevistas utilizou roteiro semiestruturado, um para magistrados e outro para
administradores judiciais, havendo perguntas em comum. Esse roteiro foi validado por 03
especialistas.
As entrevistas transcritas foram analisadas pela técnica da análise de conteúdo (Bardin,
2016). Iniciamos com a leitura flutuante da transcrição literal das entrevistas considerando que
há dois corpus: magistrados e administradores judiciais. Os dados das entrevistas foram tratados
com o auxílio do Software Atlas.ti, versão 9, com a categorização e codificação das entrevistas
individualmente, em nível de trecho seguindo com o uso de duas técnicas de análise: enunciação
e coocorrência. Para obter a lógica e o sequenciamento das proposições (afirmações) bem como
os elementos atípicos e as retóricas (repetição de um tema ou expressão) foram tratadas como
uma totalidade organizada e singular.
4. RESULTADOS
A contabilidade tem papel fundamental em todo o processo de recuperação judicial,
como instrumento de informação para pautar as decisões no processo de negociações,
formalização, monitoramento, aplicação de contratos e nas análises dos juízes e administradores
judiciais (Bertuchi, 2019; Costa, 2021; Jupetipe, 2017; Hahn, 2018).
O que chama a atenção quanto à participação do contador na fraude falimentar é, em
alguns casos, sua subserviência por fatores econômicos, como a manutenção do salário
convergindo com os estudos de Santana e Pereira (2021), e por não compreender a extensão
das consequências da sua responsabilidade técnica. Trata-se de um comportamento passivo,
que desvaloriza o profissional e descaracteriza a importância da contabilidade para sua
finalidade primordial: prestar informações úteis, que represente com fidedignidade a situação
econômico-financeira da empresa.
Do ponto de vista da administração judicial [a contabilidade] contribui muito... a análise da perspectiva,
inclusive a perspectiva continuidade e descontinuidade da sociedade empresária ali propriamente. A gente
[administrador judicial] dá opinião para convolação em falência propriamente com base nos dados
contábeis e financeiros, gerenciais da situação da empresa como um todo. (AJ-9)
A contabilidade é o instrumento... talvez o único instrumento necessário para esse acompanhamento do
AJ, pra ele [administrador judicial] fazer as análises e detectar as anomalias, com essa detecção (...)
ele pode colocar lá no relatório dele as considerações e dar indicativo de fraudes. (AJ-10)
(...) uma contabilidade atrasada de um ano, de dois anos acho que é quase impossível, se regularizar uma
contabilidade dessa (...) quem trabalha errado, não tem como pedir recuperação, pode até querer,
mas é dar um tiro no pé, ‘eu vou entrar para responder a crime? (…) vou tentar aqui ao máximo me
esconder’. (J-13)
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Na petição inicial nós analisamos se existiu algum tipo de crime falimentar anterior, a gente faz uma
análise prévia do artigo 22, para verificar se teve em algum tempo de desvio de patrimônio, algum
esvaziamento, isso naquele momento inicial, porque ali com as demonstrações contábeis nós já
conseguimos verificar indícios de fraude. (AJ-11)
(...) uma contabilidade equivocada ela vai funcionar como um elemento de prova para caracterização
do crime, mas isso não é muito tratado (...) [a contabilidade] contribuiu bastante para o processo de
recuperação realmente para afastar o eventual crime falimentar. (J-16)

A recuperação judicial é vista por alguns empresários como uma oportunidade de pagar
menos pelas dívidas contraídas, dado que usam do artifício da lei para pressionar seus credores
a aceitar receber os valores devidos com deságios. Assim, a empresa em recuperação pode
assumir comportamento oportunista em suas ações, levando em consideração seu ganho
financeiro (Jensen & Meckling, 1976; Koetz, Koetz & Marcon, 2011).
No plano de recuperação, a empresa devedora apresenta de acordo com que ela entende que é possível
sair da crise. Tem um pouquinho de oportunismo aí, ela aproveita que já que está dentro desse contexto
e acaba tentando ao máximo o que ela pode. Então, até dizem, que a recuperação judicial na verdade é o
perdão judicial, muitas vezes, porque a pessoa vai pagar 30% em 10 anos com carência, então acaba sendo
mais um perdão judicial do que uma recuperação. (AJ-2)
Ele apresenta um plano tecnicamente bem elaborado, mas a gente sabe que não tem consistência, mas
pode acontecer sim de alguém maquiar a contabilidade da empresa. Mas, normalmente essas questões
não chegam na fase da assembleia, porque quando vai para assembleia dos credores, normalmente isso já
foi filtrado, já foi verificado se vai haver a possibilidade de recuperação. Não são questões que têm
suscitado divergências na assembleia. (J-3)

O empresário pode criar créditos, ou colocar algum que na verdade já foi pago, de
parceiros da empresa, na composição da lista de credores, para na hora que ocorrer a assembleia
ele garantir a maioria dos votos e obter a aprovação da Recuperação Judicial. Esta atitude é
explicada pelo vértice do oportunismo dentro do triângulo da fraude, já que o empresário ou o
advogado detém conhecimento das brechas da lei de recuperação judicial (Machado & Gartner,
2017).
É possível que o devedor, em conluio com o credor, que na verdade não é credor, foi credor e recebeu
o pagamento de seu crédito, seja inserido na relação dos credores, como um elemento de ajuda posterior
quando da aprovação do plano (...) porque ele vai inserir credores inexistentes, que na verdade são
parceiros numa possível fraude a ser cometida. (...) eu diria que 100% dos casos em que nós temos
crimes, todos eles envolvem, além do desvio patrimonial, mas todos eles falam de contabilidade paralela
ou ausência da regularidade da contabilidade, todos eles, não temos nenhum caso que eu me recorde de
falência que gerou crime falimentar que tivesse uma contabilidade regular, não existe crime na
contabilidade regular. (J-13)

Por meio de uma análise prévia das demonstrações contábeis da empresa, o
Administrador consegue identificar indícios de fraude por parte dos empresários e seus
advogados, que visam uma maneira de blindar seu patrimônio particular para que a justiça não
venha a fazer bloqueio para pagamentos de credores em uma possível falência. Estes crimes
vão desde transferências de patrimônio para outras empresas a desvio de faturamento, em
tentativa de gerar prejuízos na empresa, que está para entrar em recuperação e transferir lucro
para outras empresas do grupo econômico que não irão fazer parte da recuperação. Este achado
é similar ao estudo de Orth e Maçada (2021) referente ao cunho financeiro de prejudicar
credores em favor do fraudador e em relação aos estudos de Abdullahi e Mansor (2015), à
depuração, ocultação ou negligencias nas demonstrações financeiras.
As situações mais frequentes de fraudes, em que envolvem a contabilidade nos
processos de recuperação judicial, estão relacionadas: ao patrimônio, a preparação da empresa
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para entrar com o pedido inicial e beneficiar os empresários, a omissão ou criação de
informações para demonstrar a viabilidade econômica e do fluxo de caixa, com ativos, passivos,
receitas e despesas omissos ou criados. Ou seja, os relatórios contábeis são preparados para
apresentar uma situação que não é a realidade da empresa, convergindo com os estudos de Orth
e Maçada (2021); Abdullahi e Mansor (2015) e Jupetipe (2017).
Alguns processos eventualmente ocorrem de que muitas empresas esvaziam o patrimônio delas durante
o processo de recuperação judicial ou da própria atividade, destinando os bens, os ativos para uma outra
atividade. (AJ-11)
Fraude infelizmente é bem comum. Fraude nesse sentido de se desfazer de patrimônio, de esconder um
pedaço da contabilidade para não se ver que ela está tão mal assim, e quando vai ver foi desviado tanto
dinheiro como bens, enfim, são várias situações (...) tem muita recuperação e falência preparada, eles
blindam tudo, espera passar o prazo, porque tem prazo pra isso e daí entram (...) a gente tem muitos casos
de fraude, enfim, de preparação e tentativas de esconder patrimônio para não pagar as dívidas. (J6)
Ativos inflados e passivos reduzidos, habilitações de créditos feitas sem nenhum lastro nos livros, que é
crime pela lei, artigo 172 [Lei nº 11.101/2005], absoluta incompreensão de todos, inclusive dos
credores, a respeito de informações contábeis (...). (J-4).
O grupo econômico funciona muito bem em situações de regularidade e normalidade, aí o grupo
econômico caminha bem, mas quando a atividade vai mal o grupo econômico é o principal instituto
para fraude e desvio de bens. Porque não sei se é orientado pelo contador, pelo advogado, mas o
empresário começa estrategicamente a concentrar as dívidas em um determinado CNPJ, a parte que é
vantajosa, que é a parte do faturamento e da capacidade financeira em outro CNPJ. (J-11)
Milhões de faturamento, não tinha um balanço, os balancetes todos montados e eu fui fazer a visita
técnica. Cadê o estoque? Não tem nada registrado (...) o faturamento lá que era 1 milhão virou 100 mil, o
cara é sonegador (...) ele pegou um monte de dinheiro, pegou consignação para vender (...) pegou dinheiro
em banco e ia dar o golpe, usando o judiciário? Não, o judiciário não pode se prestar a golpe. (AJ10)

A contabilidade pode ser utilizada como mecanismo de evitar a fraude, quando o
administrador judicial tem conhecimento técnico contábil e consegue perceber a fraude. A
constatação prévia é um instrumento que possibilita a verificação da coerência dos dados
apresentados com a realidade da empresa e impedir que empresas que apresentam dados
divergentes não tenham o benefício da recuperação judicial (Carnio & Fazan, 2019).
Por outro lado, há fraudes que podem ocorrer no processo de recuperação judicial por
questão de conflito de interesse da parte do administrador judicial, já que a sua remuneração é
baseada no valor da dívida que será inserida no processo. Pode ocorrer de algum crédito ser
contraditório devido a sua garantia e o administrador optar por continuar com ele no processo,
pois a exclusão deste valor poderia diminuir sua remuneração. As pessoas se tornam mais
suscetíveis ao comportamento oportunista, quando se usa incentivos financeiros e não tem
nenhum tipo relação com os parceiros envolvidos (Koetz, Koetz & Marcon, 2011)
Outro conflito é do valor total do passivo, existem muitos créditos na recuperação judicial, que são
contraditórios, devido às garantias, suas disposições legais e questões que estão na própria legislação de
classificação de crédito. Como a recuperação judicial é sob o passivo que o administrador coloca na
recuperação judicial, a própria opinião dele sob sujeição ou não de um crédito pode ser influenciada em
razão disso. Se ele retira valores expressivos da recuperação judicial que não deveriam estar na
recuperação judicial, ele está reduzindo a remuneração dele, isso também influencia. (AJ-11)
Então, as pessoas pisam em ovos para falar algumas coisas, mas é importante que se diga, que há sim
um conflito de interesse, porque esse administrador judicial ele tem uma remuneração fixada na
recuperação judicial e ele recebe todo mês. Na falência a remuneração dele muda de escopo, ele começa
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a receber um percentual sobre a venda dos ativos e isso é bem incerto e pode ser demorado. Então, é
possível, se o administrador judicial não tiver um controle ético, um compliance muito forte, pode ter esse
conflito de interesse, em atuar em prol desse devedor, em prol dessa manutenção da atividade, porque
querendo ou não, é um ganha a ganha. É um ganha ganha para o controle do devedor e a alta direção
continua ganhando, porque os ativos vão sendo drenados só para pagar a galera e é um ganha a ganha por
parte do administrador judicial também. (J-11)
Era um dossiê de 250 páginas, eu tinha visto a gravidade do problema, o que mais tinha me assustado foi
o administrador judicial não ter feito nada e o juiz da causa também não ter dado muita importância
para aquilo. Mas, é compreensível que o juiz tem muita demanda, você vai largar o seu trabalho para ler
um livro de 250 páginas de uma fraude de uma empresa, se você conta com um administrador judicial
e um Ministério Público? Você acha que vão dar atenção a isso e chamar a sua atenção quando isso
ocorrer. Enfim, quando eu li aquilo eu falei: 'Não confio nesse administrador judicial, é impossível um
administrador judicial desconsiderar todo esse cenário de fraude e eu preciso de alguém de confiança
e alguém que tenha magnitude de expertise capaz de me dar as respostas do que eu quero'. (J-11)

A possibilidade de conflito de interesse não ocorre somente por parte do administrador
judicial, mas também por parte do advogado, que mesmo percebendo que a empresa não tem
possibilidade de recuperação, acaba seguindo com o processo para continuar recebendo
honorários. O triângulo de fraude explica essa situação no qual o agente criminoso/fraudador
identifica uma possibilidade de ter ganhos próprios em decorrência de brechas encontradas
tanto na lei como na confiança que o empresário deposita nele, conforme podemos constatar na
seguinte fala de um dos entrevistados (Almeida & Alves, 2015; Condé, Almeida & Quintal,
2015; Machado & Gartner, 2017; Wells, 2013).
É muito melhor ser franco com o empresário e falar: ‘Não dá, você vai entrar com recuperação e vai
acabar indo para a falência, isso pode ser crime, comprometer a sua vida patrimonial, isso pode dar
desconsideração da parte jurídica’. Mas, o pessoal não é transparente. (AJ-1)

Algumas empresas se utilizam do artifício da contabilidade para maquiar as
demonstrações contábeis ou escondê-los para ter benefícios próprios (Orth e Maçada, 2021;
Abdullahi e Mansor, 2015), como no caso de se beneficiar com o deferimento do pedido de
recuperação judicial.
Há casos de empresas em processo de recuperação judicial em que estes profissionais
acabam se submetendo à vontade do empresário ou do advogado, cujo interesse é manter seus
próprios benefícios. Segundo Santana e Pereira (2021), estes profissionais acabam cedendo à
pressão de seu empregador para manter seus salários, pois dependem deles para seu sustento.
Um contador que faz as coisas, mas ele não assina, ele bota o contador da empresa para assinar e o
empresário pediu, o contador vai lá e pra não perder o cliente, vai lá e assina. É muito sério, né? Mas o
contador não tem o poder de argumentação, às vezes ele tem medo de perder o cliente, fica na situação
de subserviência e vai lá e assina. (AJ-10)
(...) digo para o contador que ele será o responsável por essas informações todos os meses e que ele tem
responsabilidade objetiva, inclusive criminal, penal, no sentido que se ele falsificar informações, ele
tanto quanto o empresário tem responsabilidade objetiva, então eu chamo atenção nisso, eu faço
questão de juntar o contador na primeira reunião que eu faço com a recuperanda. (AJ-7)
Inclusive responderam por crime mesmo, todos, tanto os sócios quanto os contadores responsáveis
pela empresa, porque é crime falimentar e recuperacional da lei de falência, é um crime específico.
Inclusive até depois ocasionou a falência da empresa, que era no patrimônio líquido da empresa a grande
fraude, então foi bem complicada, quando foi ver não tinha nada. (J-6)
Não tem como eximir o contador dessa responsabilidade criminal. É dele a responsabilidade, cabe
a ele sair, se o empresário não está repassando as informações necessárias para que ele possa fazer o
trabalho dele, cabe a ele sair, ele não está obrigado, mas muitos deles [contadores] ficam naturalmente,
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por uma série de fatores, muitas vezes pelo mero salário (...) saem pobres, do mesmo jeito que
entraram, os diretores saem com alguns recursos desviados, mas o contador, infelizmente, sequer tem
condições de pagar um advogado e eu tenho que nomear um defensor público para defendê-los (...) como
no caso mais recente (...) que até para recurso tem que nomear um advogado para recorrer da minha
própria decisão, eu tenho que nomear para possibilitar o direito de defesa deles. (J-13)
(...) eu sinto uma participação bem menor deles [contadores] em relação a esses delitos, mas a lei
também prevê essa participação menor, em relação ao contador, o crime em si, a lei coloca uma pena bem
menor com relação a esse delito. Como pessoa humana eu sinto muito quando se condena uma pessoa
dessa forma, sabendo que os motivos dele [contador], que os levaram a cometer o crime, não era
simplesmente a ganância, o desvio, o enriquecimento, mas a manutenção de seu emprego em si. (J13)

Considerando que o contador, no exercício de sua atividade profissional e previsto no
código de ética do profissional contábil, é responsável de forma objetiva pelas informações
contábeis prestadas (NBC PG 01 – Código de Ética do Profissional do Contador, 2019). Sua
responsabilidade é objetiva e em conjunto com o proprietário-gestor são responsabilizados pelo
crime falimentar, independentemente se o contador obteve ou não vantagem financeira.
Isto posto, entrevistas revelaram que, nem sempre os contadores das empresas se
atentam sobre a relevância da contabilidade no processo de recuperação judicial, adotando um
comportamento passivo, descaracterizando a contabilidade da sua finalidade primordial.
Quando os crimes são descobertos, o contador é penalizado por crimes falimentares, junto com
o empresário, por se submeterem a pressão, sem se atentar para as consequências que podem
sofrer, sendo subserviente para manter seus empregos (Santana e Pereira, 2021).
Outros agentes podem cometer fraude no processo de recuperação judicial, como o
advogado da empresa em dificuldade financeira com comportamento oportunista (Almeida &
Alves, 2015; Condé, Almeida & Quintal, 2015; Machado & Gartner, 2017; Wells, 2013). Esse
profissional pode induzir o empresário a dar início ao processo de recuperação, mesmo sabendo
que a empresa não tem condições. Ou o administrador judicial, que por conflito de interesse
não exerce o seu trabalho como o esperado em detrimento da manutenção de seus recebíveis
(Jensen & Meckling, 1976).
A partir desses resultados, foram sumarizadas as fontes das fraudes e meios de reduzilas (Quadro 1).
Quadro 01
Fatores promotores e redutores de crimes falimentares
Agente

Promove fraude falimentar

Reduz fraude falimentar

Empresa
em
recuperação
judicial

Assimetria informacional
Risco moral (conflito de interesse/oportunismo)
Desvio de recursos (sócios, CNPJs)
Preparação da empresa para entrar em processo
(oportunismo)

Simetria e qualidade da informação
Transparência
Comportamento ilibado

Credores

Uso restrito das informações
Habilitar empresa inviável para a recuperação

Acompanhar os Relatórios Mensais de
Atividades
Avaliar tecnicamente a viabilidade da
empresa e projeção de fluxo de caixa

Administra
dor Judicial

Racionalidade limitada
Assimetria da informação contábil
Conflito de interesse – remuneração

Monitoramento a fim de evitar crimes
falimentares
Comportamento para garantir a veracidade
da situação econômico-financeira da empresa
em recuperação

Fonte: elaborado pelas autoras com base nos dados da pesquisa
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Os juízes são suscetíveis as consequências das fraudes, podendo incorrer em seleção
adversa (Barney & Hesterly, 2009; Milgrom, 1987), devido a assimetria da informação contábil
e racionalidade limitada. Neste caso está propenso ao risco jurídico, ou seja, o risco de aplicar
a lei inadequadamente, favorecendo o agente fraudador. Para mitigar tais riscos os juízes podem
aplicar instrumentos jurídicos como constatação prévia (Lei nº 14.112/2020; Carnio & Fazan,
2019) e perícia contábil, logo reduzir a ocorrência de fraudes.
Em síntese, os resultados da pesquisa apontam diversas maneiras de fraude cometidas
no processo de recuperação judicial a saber: criar credores falsos, fraudar as demonstrações
contábeis, desviar recebíveis para outras empresas do grupo e blindar seu patrimônio particular
para que não haja bloqueio de bens para pagamento de dívida, motivados pelo conflito de
interesse por parte do administrador judicial e oportunismo em relação aos empresários e
advogados. Soma-se a isto, que os empresários entendem o processo de recuperação judicial
como uma oportunidade de contrair dívidas e se beneficiar dos artifícios da lei para não cumprir
com a sua obrigação, na tentativa de pagar as dívidas com deságios e a longo prazo.
Quanto ao triângulo (diamante) da fraude, os resultados indicam que o comportamento
de risco moral combinado com da capacidade seja os motivos principais da ocorrência da fraude
contábil em processos de recuperação judicial. O vértice capacidade, no diamante da fraude, é
um fator cognitivo que nem todos os agentes envolvidos se sujeitam a aplicar. Por vezes, essa
capacidade é subjetivada por terceiros, como advogados que orientam e incentivam a
propositura do pedido. No que se refere aos contadores, há casos que estes por pressão se
sujeitam a participar da fraude, mas não são os agentes principais desta ação.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa buscou verificar as características, motivos e consequências das fraudes
contábeis em processos de recuperação judicial, sob a perspectiva de administradores judiciais
e juízes, na perspectiva da Teoria da Agência e o triângulo da fraude. Adicionalmente,
consideramos o Diamante da Fraude porque este apresenta o vértice capacidade como fator
decisório da ação de fraudar.
A partir dos resultados obtidos, pode-se depreender que as fraudes contábeis cometidas
em recuperação judicial visam a aprovação do processo junto a assembleia dos credores, manter
o patrimônio dos empresários por meio de blindagem e grupo econômico. As consequências
desta ação compreendem o prejuízo aos credores, julgamento e condenação por crimes
falimentares e falência da empresa. Soma-se a estas consequências o prejuízo social de
empresas que utilizam recursos patrimoniais, humanos e financeiros de forma ineficiente ao
invés de disponibilizar estes recursos para empresários mais eficazes, que poderiam gerar mais
benefícios a sociedade. E, sobre o envolvimento do contador na fraude contábil, independente
da intencionalidade ou passividade, resulta em julgamento e condenação por crimes
falimentares juntamente com o empresário.
Quanto ao triângulo (diamante) da fraude depreende-se que são aplicáveis para explicar
os casos de fraude falimentar, denotando que o vértice capacidade pode ser subjetivo a agentes
que atuam como assessores da empresa em recuperação. No caso dos profissionais quando estes
se tornam parte da fraude motivado por pressão, com atuação passiva, a capacidade não se
aplica a estes.
Como limitações do estudo, pode-se destacar que o foco inicial das entrevistas era
analisar como os magistrados e administradores judiciais compreendem o comportamento dos
agentes econômicos envolvidos na recuperação judicial, em especial devedor e credores, para
o atingimento do objetivo da Lei nº 11.101/2005 considerando a utilidade da informação
contábil. Como o assunto sobre fraude surgiu no decorrer do processo de entrevistas, pode
ocorrer de haver outros tipos de fraudes que são cometidas no processo de recuperação judicial
que não foram citados.
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Estudos futuros poderão abordar especificamente fraudes em recuperação judicial e
falência, realizando entrevistas com agentes envolvidos. Ainda a realização de levantamento
quantitativo de empresas condenadas por fraudes em recuperação, com a análise de maior
incidência dos crimes falimentares, suas motivações, agentes envolvidos e o reflexo do crime
no patrimônio utilizado para pagar os credores.
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